
Hoe en wat

Algemene informatie over stadsdorp Westerpark
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Ons doel:

 Het creëren van een platform van en voor buren om de samenhang in de buurt te 
vergroten. 

Hoe doen we dat?

 Buren zorgen zelf voor de activiteiten naar eigen behoefte

 Iets doen voor elkaar en voor de buurt begint met: elkaar leren kennen

 Laagdrempelig: geen vaste bijdrage, geen lidmaatschap

 Informeel, onafhankelijk en opbouwend

 De kerngroep (bestuur) zorgt voor de randvoorwaarden zoals communicatie, 
financiën en samenwerking met anderen in de buurt

 Het werk in het Stadsdorp is voor iedereen vrijwilligerswerk

Stadsdorp Westerpark: uitgangspunten
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Kerngegevens Stadsdorp Westerpark

 Eerste huiskamerbijeenkomst op het Witteneiland in najaar 2015

 Stadsdorp officieel opgericht in april 2017: informele vereniging (KvK)

 Lancering op 26 november 2017: logo en website live

 Iedereen mag meedoen

 We richten ons nu vooral op de Staatsliedenbuurt en de Frederik 
Hendrik-buurt

 Geen leden, wel ruim 600 abonnees op de nieuwsbrief

 Onze begroting is in 2019 ongeveer € 4400

 Iedereen is welkom!
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Eigen stadsdorpactiviteiten

 Clubs: eten, film, wandelen, museum, leesclub, spelletjesclub

 Hotspot60+: initiatief voor samen leuk oud worden in de buurt

 Burenbijeenkomsten (1x per jaar)

 Informatie-bijeenkomsten

 Opzoomerdagen in de buurt in maart en september

 Fietsen langs Kunst

 Koffie ochtend, burenborrel

 Stadswandelingen

En samen met anderen o.a.:

 Nieuwjaarsduik samen met buurtbewoners

 Boek en Film samen met de OBA Staatsliedenbuurt

 Film en Soep met het Ketelhuis

Welke activiteiten vinden plaats?



Activiteiten: wat is er?
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Onze nieuwsbrief



Onze website
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Onze activiteitenkalender



Ook ons feuilleton en eigen 

stadsdorpblog vind je op onze website
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Er gebeurt veel en dat doen we samen

 Met alle buurtbewoners die aan activiteiten deelnemen

 Met stadsdorpvrijwilligers en gastvrouwen/heren die activiteiten en clubs 

laten draaien

 Met onze redactie die de website en nieuwsbrief verzorgt

 En met de volgende organisaties:



Tot ziens!


